
  
 

Pagina 1 van 2 
 

Vragenlijst Pfizer 
Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op een vragenlijst (de “Vragenlijst”) die ingevuld moet worden 
door of namens een bedrijf, entiteit of persoon (de “Indiener”) die/dat voorstelt om een verbintenis aan 
te gaan met Pfizer en/of om financiering of andere steun van Pfizer te ontvangen. Indien u vragen heeft, 
gebruik dan de contactinformatie die vermeld staat in het gedeelte “Contact met ons opnemen” 
onderaan. 

Verzameling en gebruik van informatie 

Let op: in de Vragenlijst vragen we om persoonlijke informatie. De informatie waarom we vragen en 
die u verstrekt als antwoord op de Vragenlijst, kan informatie bevatten die verband houdt met 
identificeerbare personen, zoals namen, contactinformatie, bankinformatie, bedrijfs-
/organisatiegegevens, strafrechtelijk onderzoek en banden met overheidsfunctionarissen.  Persoonlijke 
informatie wordt door Pfizer verwerkt om te voldoen aan wettelijke vereisten, zoals het verbod op 
corrupte betalingen aan overheidsfunctionarissen teneinde een zakelijke transactie te verkrijgen of te 
behouden.   
 
U kunt onder de relevante wetgeving verplicht zijn om een kennisgeving te verstrekken aan de 
personen wiens persoonlijke informatie u verstrekt, en om hun toestemming te verkrijgen voor het 
verzamelen, gebruiken en bekendmaken van hun persoonlijke informatie.  Door persoonlijke 
informatie via deze Vragenlijst in te dienen, verklaart u dat u alle toepasbare kennisgevingen verstrekt 
heeft en alle vereiste toestemmingen verkregen hebt.  

 
Pfizer kan ook informatie verzamelen uit andere bronnen dan de specifieke Vragenlijst die u indient. 
Deze informatie kan verkregen worden uit Pfizers bestaande gegevens en/of uit externe bronnen, zoals 
databases die gebruikmaken van openbaar toegankelijke informatie, en af en toe uit particuliere 
entiteiten die informatie namens ons verzamelen. 

De informatie die verzameld wordt via, of die verband houdt met, de Vragenlijst (de “Informatie”), zal 
geanalyseerd worden om risico's in verband met de anticorruptiewetten te evalueren en kan gebruikt 
worden om achtergrondonderzoek uit te voeren. Het invullen van de Vragenlijst gebeurt op vrijwillige 
basis. Echter, indien de Indiener de Vragenlijst niet invult of niet in staat is om alle vereiste informatie te 
verstrekken, kan dit Pfizer beletten om zaken te doen met de Indiener of om de relevante financiering of 
steun te verstrekken.   

Bekendmaking en overdracht over grenzen van informatie 

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke informatie met het oog op de 
Vragenlijst, is de Pfizer-entiteit die voorstelt om een verbintenis aan te gaan of om financiering of 
andere steun aan de Indiener te verstrekken. Die entiteit zal de Informatie verstrekken aan Pfizer, Inc., 
een Amerikaanse onderneming, die de Informatie in de Verenigde Staten zal bewaren voor haar eigen 
nalevingsdoeleinden. Sommige informatie van deze Vragenlijst zal beschikbaar gesteld worden aan alle 
groepsentiteiten van Pfizer wereldwijd, zodat zij ervan op de hoogte zijn dat de Vragenlijst is ingevuld, 
voor het geval zij in de toekomst voorstellen om een verbintenis aan te gaan met de Indiener. Een lijst 
van Pfizer-entiteiten en hun respectieve locaties is verkrijgbaar op 
https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities. In sommige omstandigheden zullen Pfizer-filialen 
toegang krijgen tot de volledige verzamelde Informatie. In sommige gevallen krijgt een externe 
leverancier toegang tot Informatie, zodat hij die kan verwerken namens een ander lid van de Pfizer-
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groep, als dienstverlener, onder strikte voorwaarden van vertrouwelijkheid en beveiliging.  Indien een 
potentieel nalevingsprobleem vastgesteld wordt, zal de Informatie verder door Pfizer overwogen 
worden en/of kan deze bekendgemaakt worden aan Pfizers externe juridisch adviseur en/of 
bekendgemaakt worden aan federale, staats-, nationale of lokale regelgevingsinstanties in de VS of 
andere landen.  
 
Zoals hierboven vermeld, kan persoonlijke informatie overgedragen worden naar de Verenigde Staten of 
andere landen die gevarieerde privacywetten kunnen hebben. Met betrekking tot de Europese 
Economische Ruimte (EER) hebben we adequate maatregelen getroffen, zoals contractuele 
standaardclausules die de Europese Commissie heeft aangenomen, ter bescherming van persoonlijke 
informatie. Personen kunnen een kopie van deze maatregelen verkrijgen op 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-
transfer-personal-data-third-countries_en. 

Individuele rechten 

Indien iemand wiens persoonlijke informatie is opgenomen in de antwoorden van de Vragenlijst, wil 
vragen om inzage, correctie, bijwerking, afschaffing, beperking of verwijdering van persoonlijke 
informatie, of wil vragen om overdracht van persoonlijke informatie (in de mate waarin dit recht op 
gegevensportabiliteit) verstrekt wordt door de toepasbare wet), dient die persoon contact op te nemen 
met Procurement-GDPR-Team@pfizer.com. We moeten misschien de identiteit van de persoon 
verifiëren voordat we gehoor geven aan het verzoek. We zullen proberen om zo snel als redelijkerwijs 
mogelijk is aan het verzoek te voldoen. 
 
Aanvullende informatie voor de EER: (i) u kunt een klacht indienen bij een 
gegevensbeschermingsinstantie voor het land of de regio in kwestie, of in het land waar een vermeende 
overtreding van de toepasbare wet op de gegevensbescherming plaatsvindt (zie 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080); en/of (ii) contact opnemen 
met de functionaris bij Pfizer die belast is met gegevensbescherming; zijn/haar contactgegevens zijn 
verkrijgbaar op dpo.pfizer.com.  

Bewaren van informatie 

Informatie wordt bewaard gedurende de periode die toegestaan of vereist is bij de toepasbare wet.  De 
volgende criteria worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen: (i) de tijdsperiode waarin we 
een permanente relatie met de Indiener hebben; (ii) wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen 
zijn; en (iii) zoals raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot de 
toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door regelgevingsinstanties).  

Contact met ons opnemen 

Als u vragen of redenen tot bezorgdheid heeft over deze Privacyverklaring of hoe Pfizer persoonlijke 
informatie verzamelt en gebruikt, of als u informatie wilt verkrijgen over de adequate maatregelen die 
we getroffen hebben voor informatieoverdracht, kunt u contact met ons opnemen op 
DataProtectionUK@Pfizer.com, of schrijven naar het volgende adres: Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton 
Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey  KT20 7NS, VK.   

E-mailcommunicaties zijn niet altijd beveiligd, dus neem geen gevoelige informatie op in uw e-mails aan 
ons. 
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